Aðalfundur Körfuknattleiksdeildar Vestra
haldinn á Hótel Ísafirði sunnudaginn 14. maí 2017 kl. 17.00.

Á dagskrá fundarins eru hefðbundin aðalfundarstörf skv. reglugerð deildarinnar.

1. Fundarsetning, kosning fundarstjóra og fundarritara.
Ingólfur Þorleifsson, formaður, setti fund og lagði til að Óðinn Gestsson yrði kjörinn fundarstjóri og
Ingi Björn Guðnason fundarritari.
Samþykkt með lófaklappi.
Óðinn tók við fundarstjórn og fór yfir boðun fundarins sem auglýstur var á heimasíðu Vestra og á
samfélagsmiðlum. Engar athugasemdir voru gerðar við boðun fundarins.
2. Skýrsla stjórnar fyrir síðastliðið starfsár.
Ingólfur Þorleifsson, formaður, gerði grein fyrir skýrslu stjórnar og fór yfir starfsemi meistaraflokks
félagsins á starfsárinu sem er að líða.
Skýrsla barna- og unglingaráðs.
Birna Lárusdóttir, formaður barna- og unglingaráðs, kynnti skýrslu ráðsins og gerði grein fyrir
starfi þess.
3. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins.
Sveinn Rúnar Júlíusson, starfandi gjaldkeri, lagði fram endurskoðaða ársreikninga og fór yfir
helstu lykiltölur í rekstri félagsins.
Fundarstjóri opnaði fyrir umræður um skýrslur og ársreikninga.
-

-

Þormóður Logi Björnsson kvaddi sér hljóðs. Hann hrósaði stjórnum Kkd. Vestra fyrir
greinargóðar skýrslur og metnaðarfullt starf. Sérstaklega lýsti hann ánægju með það sem
fram kom í skýrslu stjórnar að stefnt sé að því að tefla fram meistaraflokki kvenna innan fárra
ára.
Hjalti Karlsson, formaður Vestra kvaddi sér hljóðs. Hann byrjaði á því að óska Kkd. Vestra til
hamingju með gott starf og hafði sérstaklega orð á því hve vel er haldið utan um stúlknahópa
deildarinnar. Hann þakkaði stjórn deildarinnar fyrir gott samstarf á fyrsta starfsári Vestra. Að
lokum hvatti Hjalti fundarmenn til að sækja aðalfund Vestra sem fram fer 22. maí
næstkomandi á Hótel Ísafirði.

Fundarstjóri bar upp til samþykkis endurskoðaða ársreikninga félagsins.
Samþykktir samhljóða.
4. Reglugerðarbreytingar
Engar reglugerðarbreytingar liggja fyrir fundinum en fundarstjóri vakti athygli á því að 9. grein
reglugerð fyrir körfuknattleiksdeild er fallin úr gildi eins og kveðið er á um í greininni.

5. Kosning formanns til eins árs
Birna Lárussdóttir, Birgir Örn Birgisson, Ingi Björn Guðnason og Sveinn Rúnar Júlíusson lögðu
fram tillögu um Ingólf Þorleifsson sem formann.
Aðrar tillögur bárust ekki.
Samþykkt með lófaklappi. Ingólfur Þorleifsson er því réttkjörinn formaður körfuknattleiksdeildar
Vestra til eins árs.
6. Kosning tveggja stjórnarmanna til tveggja ára.
Ingólfur Þorleifsson og Ingi Björn Guðnason báru upp tillögu um að Birna Lárusdóttir og Sveinn
Rúnar Júlíusson yrðu kosin í stjórn til tveggja ára.
Aðrar tillögur bárust ekki.
Samþykkt með lófaklappi.
7. Kosning þriggja varamanna í stjórn til eins árs.
Ingólfur Þorleifsson og Birna Lárusdóttir gerðu tillögu um þrjá varamenn, þeir eru Guðmundur
Einarsson, Magnús Þór Heimisson og Harpa Guðmundsdóttir.
Aðrar tillögur bárust ekki.
Samþykkt með lófaklappi.
8. Önnur mál.
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir framkvæmdastjóri HSV kvaddi sér hljóðs. Hún bar fundinum kveðju
formanns HSV. Sigríður Lára lýsti yfir ánægju með samstarf HSV og Kkd. Vestra. Sérstaklega
tiltók hún hve gott orð færi af deildinni þegar kæmi að umgengni og samstarf hvað
íþróttamannvirki Ísafjarðarbæjar varðaði. Hún óskaði deildinni til hamingju með gott starf og lýsti
sérstakri ánægju með stúlknastarf deildarinnar sem hefur verið í miklum vexti.
Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 17:42

